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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG 
ĐÔNG
5/6/2017, News.Mail.ru

Ấn Độ sẽ tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III
Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg vừa qua, Bộ trưởng A. 
Galushka đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Công thương Ấn Độ N. Sitkharaman. Bộ 
trưởng phát triển Viễn Đông LB Nga đã giới thiệu các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau: kim cương, hóa dầu, khí đốt, khai khoáng và năng lượng. Về phần mình, phía 
Ấn Độ khẳng định sẽ cử đoàn đại biểu tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017. 
https://news.mail.ru/politics/29976737

2/6/2017, Forumvostok.ru

Tại EEF-2017 sẽ thảo luận vấn đề phát triển các khu vực giáp biên của vùng Viễn 
Đông
Theo lời Thứ trưởng Bộ phát triển Viễn Đông S. Kachaev, Chính phủ Nga đã xây dựng 
một cơ chế đặc biệt đảm bảo nhu cầu xã hội, công cộng, hạ tầng kỹ thuật, giao thông 
của người dân các khu vực giáp biên của vùng Viễn Đông.
Kế hoạch phát triển các khu vực giáp biên đề ra hướng ưu tiên thực hiện các biện pháp 
chính sách xã hội, đảm bảo cho các khu dân cư vùng biên cơ sở hạ tầng xã hội, kỹ thuật, 
giao thông, duy trì các công trình hiện có và xây mới các hạng mục hạ tầng xã hội. 
https://forumvostok.ru/na-vef-2017-obsudyat-prigranichnoe-sotrudnichestvo-razvitie-
prigranichnyh-territorij-dalnego-vostoka
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30/5/2017, «DV-Kapital»

Vấn đề cải thiện tình trạng nhân khẩu sẽ được thảo luận tại EEF-2017
Một trong những phiên họp chiến lược của Diễn đàn kinh tế phương Đông lần III sẽ 
được dành để bàn về cải thiện tình trạng nhân khẩu tại Viễn Đông. Theo lời Thứ trưởng 
Bộ phát triển Viễn Đông S. Kachaev, tại Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ thảo luận 3 
nhóm vấn đề chính: các kế hoạch cụ thể của các khu vực trong thực hiện học thuyết 
phát triển nhân khẩu Viễn Đông đến năm 2025, những kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh 
vực nhân khẩu, và các dự án được lựa chọn trong cuộc thi giành giải thưởng Tổng thống 
trong lĩnh vực phát triển xã hội dân sự và chương trình “Việc tốt ở khu vực tốt!”.
http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_30.05.2017_9960_vo-vladivostoke-na-vef-
2017-regiony-rasskazhut-o-svoikh-luchshikh-praktikakh-v-sfere-demografii.html

23/5/2017, PrimaMedia

Các tình nguyện viên Diễn đàn kinh tế phương Đông hoàn thành huấn luyện 
Để phục vụ cho Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III, đã có khoảng 500 tình nguyện 
viên được lựa chọn đến từ Primorie và các khu vực khác thuộc Viễn Đông. Đến trước ngày 
15/6, các tình nguyện viên sẽ được phân chia theo các hướng chức năng cụ thể: “Chứng 
nhận”, “Thông tin - dịch vụ”, “Phương tiện giao thông”, “Phục vụ hội nghị”
http://primamedia.ru/news/592299

18/5/2017, Bộ phát triển Viễn Đông

Phó Thủ tướng Y. Trutnev: cần phải đưa ra những kết quả cụ thể trong phát triển 
vùng Viễn Đông trước Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III
Phó Thủ tướng Chính phủ LB Nga kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống tại Viễn 
Đông Yuri Trutnev đã tổng kết hoạt động phát triển kinh tế xã hội vùng Viễn Đông trong 
năm 2016. Ông Trutnev đã gọi 2016 là năm kỷ lục trong việc chuẩn bị cơ sở quy phạm 
pháp luật để thực hiện các cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội Viễn Đông. Đã có 
7 dự luật và 15 văn bản của Chính phủ được thông qua. Ngoài ra còn có 18 dự luật 
đang trong giai đoạn lấy ý kiến đồng thuận.
Theo lời Phó Thủ tướng, trong năm 2016 đã có 4 đặc khu phát triển ưu tiên mới được 
thành lập, 72 thỏa thuận với các nhà đầu tư được ký kết, 142 nhà đầu tư mới xuất hiện 
tại Cảng tự do Vladivostok. Tổng cộng trong năm 2016, toàn vùng Viễn Đông thu hút 
được 176 tỷ RUB đầu tư.
https://minvr.ru/press-center/news/5102
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15/5/2017, TASS

Mở đăng ký các phương tiện truyền thông tại EEF-2017
Trên trang forumvostok.ru, mục Phương tiện thông tin đại chúng đã mở đăng ký trực 
tuyến cho đại diện các đơn vị truyền thông tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 
III. Đại diện các đơn vị truyền thông trong và ngoài nước đều có thể nộp đơn đăng ký 
tham gia. Ngày cuối cùng nhận đơn quan trang chủ của Diễn đàn là 1/8/2017.
http://tass.ru/novosti-partnerov/4251833

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VÙNG VIỄN 
ĐÔNG 
2/6/2017, «Interfax»

Sẽ thành lập Trung tâm hỗ trợ nhà đầu tư Trung Quốc tại Viễn Đông
Trung tâm hỗ trợ nhà đầu tư Trung Quốc tại Viễn Đông sẽ được thành lập vào tháng 
Bảy tới đây. Đại diện phía Nga sẽ là Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu, còn 
đại diện phía Trung Quốc sẽ là Hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại nước ngoài. 
Theo lời Bộ trưởng A. Galushka, Trung tâm sẽ là cánh cửa thống nhất để hợp tác với 
các doanh nghiệp Trung Quốc.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/main.asp?id=837552&p=1

1/6/2017, News.Rambler.ru

Tại Diễn đàn kinh tế Saint-Peterburg đã thảo luận việc phát triển các hành lang 
vận tải quốc tế tại Viễn Đông
Alexander Galushka and Lu Hao, Governor of Heilongjiang Province (China), held 
Vừa qua, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế Saint-Peterburg đã diễn ra cuộc hội đàm 
song phương giữa Bộ trưởng phát triển Viễn Đông (Nga) Alexandr Galushka và Tỉnh 
tưởng Hắc Long Giang (Trung Quốc) Lu Hao. Tại hội đàm, hai bên đã thảo luận việc 
xây dựng công ty ủy thác Nga-Trung phụ trách điều phối hoạt động của các hành lang 
vận tải quốc tế. Các bên khẳng định, công ty ủy thác sẽ phải tận dụng tối đa các nguồn 
lực để giải quyết các vấn đề nghiệp vụ, trong đó có phối hợp hoạt động với cơ quan 
biên phòng hai nước.
https://news.rambler.ru/economics/37038156-na-pmef-obsudili-razvitie-mezhdunarodnyh-
transportnyh-koridorov-na-dalnem-vostoke

22/5/2017, “Rossyiskaya Gazeta”

Sẽ thành lập Quỹ phát triển và ứng dụng công nghệ cao tại vùng Viễn Đông
Quỹ này sẽ cung cấp các khoản vay cho những công ty phát triển công nghệ tại vùng 
Viễn Đông, đồng thời đầu tư tài chính cho các dự án liên quan đến chuyển giao công 
nghệ từ nước ngoài, mở rộng và hiện đại hóa sản xuất sản phẩm công nghệ.
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Quỹ mới kêu gọi đẩy mạnh phát triển công nghệ mới và mở rộng ứng dụng công nghệ 
tiên phong tại Viễn Đông. Tham gia thành lập Quỹ sẽ có Quỹ phát triển Viễn Đông, 
Rosnano và Công ty đầu tư Nga. Vốn của quỹ trong giai đoạn đầu sẽ là 5 tỷ RUB.
https://rg.ru/2017/05/22/reg-dfo/na-dalnem-vostoke-poiavitsia-fond-razvitiia-i-vnedreniia-
tehnologij.html

22/5/2017, Regions.ru

Thu hút các công ty Nhà nước Trung Quốc vào các dự án đầu tư tại Viễn Đông
Thỏa thuận tương ứng giữa Bộ phát triển Viễn Đông LB Nga và Ủy bán giám sát và 
quản lý tài sản Nhà nước trực thuộc Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ được ký trong 
tháng Bảy trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Phía Nga 
khẳng định tạo điều kiện hỗ trợ các công ty Nhà nước Trung Quốc trong việc xây dựng 
quy chế đầu tư thuận lợi tại Viễn Đông. Theo Bộ trưởng Galushka, triển vọng nhất với 
các doanh nghiệp Nhà nước Trung Quốc sẽ là tham gia vào các dự án thuộc hành lang 
vận tải quốc tế Primorie-1 và Primorie-2.
http://regions.ru/news/2604750

19/5/2017, «Vesti»

Chính sách ưu đãi tín dụng cho người dân Viễn Đông đi vào hoạt động trong năm 2017 
Để giữ chân người dân tại vùng Viễn Đông, đồng thời thu hút thêm cư dân và tăng tỷ lệ 
sinh, một chính sách ưu đãi tín dụng sẽ được áp dụng trong năm nay. Lãi suất ưu đãi 
tín dụng mới dành cho người dân Viễn Đông dự kiến ở mức dưới 7%/năm dành cho 
mua nhà giai đoạn đầu. Ngoài ra dự kiến còn áp dụng một số biện pháp hỗ trợ khác. Ví 
dụ như giảm lãi suất cho các cặp vợ chồng trẻ sinh con thứ nhất và thứ hai, miễn hoàn 
toàn lãi suất khi sinh con thứ ba trở đi.  
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/50137-dlya-dalnevostochnikov-poyavitsya-lgotnaya-
ipoteka.html

16/5/2017, Eastrussia

Hệ thống tự động thống nhất hỗ trợ các nhà đầu tư Viễn Đông đi vào hoạt động 
tại Nga 
Trong hệ thống này có 600 dự án đầu tư hiện đang được triển khai tại vùng Viễn Đông. 
Chương trình dự kiến sẽ tạo Tài khoản cá nhân cho mỗi nhà đầu tư.
Hệ thống cho phép các nhà đầu tư giải quyết nhiều vấn đề ở chế độ trực tuyến, đồng 
thời phối hợp từ xa với Bộ phát triển Viễn Đông và các định chế phát triển Viễn Đông 
như Tập đoàn phát triển Viễn Đông, Cơ quan thu hút nguồn nhân lực tại Viễn Đông, Cơ 
quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông.
https://www.eastrussia.ru/news/v-rf-vvedena-avtomatizirovannaya-sistema-
podderzhkiinvestproektov-dalnego-vostoka-/
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5/5/2017, TASS

Chi 50 tỷ RUB cho xây dựng và phát triển các đặc khu phát triển ưu tiên 
Trong những năm tới, Chính phủ Nga dự kiến chi ngân sách 30 tỷ RUB để xây dựng 
và phát triển các đặc khu phát triển ưu tiên, ngoài ra sẽ huy động thêm 20 tỷ RUB từ 
các nguồn khác. Thông tin trên đã được đích thân Thủ tướng Medvedev khẳng định 
tại phiên họp sơ kết hoạt động thành lập các đặc khu phát triển ưu tiên tại Viễn Đông 
giai đoạn 2015-2017. Thủ tướng Medvedev cũng cho biết, số tiền trên sẽ được dành 
để xây dựng đường sá, mạng lưới điện và hạ tầng công cộng.
http://tass.ru/ekonomika/4234611

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG 
1/6/2017, RussiaToday

Phiên thảo luận “Vùng Viễn Đông Nga – xây dựng nền kinh tế mới” tại Diễn đàn 
kinh tế quốc tế Saint-Peterburg.
Các nhà đầu tư tư nhân của Nga và các nước Châu Á – Thái Bình Dương, đại diện 
chính quyền đã thảo luận việc xây dựng các điều kiện kinh tế mới tại Viễn Đông. Trong 
quá trình thảo luận, các đại biểu đã bàn về hoạt động của các đặc khu phát triển ưu 
tiên, các cơ chế mới hỗ trợ nhà đầu tư, triển vọng phát triển hạ tầng cho phép nâng 
cao sức hút đầu tư của khu vực. 
https://russian.rt.com/business/news/395704-pmef-ekonomika-dalniy-vostok

16/5/2017, Regnum

Tập đoàn nhà nước Trung Quốc đầu tư 1 tỷ USD vào xây dựng tổ hợp chế biến 
giấy-gỗ tại Viễn Đông
Tập đoàn ChinaChengtong dự định xây dựng nhà máy sản xuất các loại giấy và bìa 
carton tại thành phố Amursk-vùng Khabarovsk. Dự kiến, sản phẩm của nhà máy sẽ 
cung cấp cho thị trường Trung Quốc. Vốn đầu tư của dự án là 1 tỷ USD, dự án được 
triển khai sẽ tạo thêm 1500 công ăn việc làm mới. Công ty Trung Quốc mong muốn 
được hỗ trợ trong các vấn đề bảo đảm nguồn nguyên liệu, phối hợp vận chuyển sản 
phẩm. Dự kiến, thành phẩm sẽ được cung cấp sang thị trường Trung Quốc. Tổ hợp sẽ 
hoạt động trong thành phần Đặc khu phát triển ưu tiên.
https://regnum.ru/news/economy/2275242.html

12/5/2017 года, News.mail.ru

Nhà đầu tư Hàn Quốc sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào chế biến thủy sản tại Primorie
Công ty Tekken Trade đang mong muốn nhận được quy chế nhà đầu tư tại Cảng tự do 
Vladivostok. Dự kiến công ty sẽ xây dựng nhà máy chế biến thủy sản, sử dụng nguyên 
liệu từ Kamchatka, thành phẩm sẽ được xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc. Trong 
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giai đoạn 1 của dự án, dự kiến tạo 128 công ăn việc làm mới. Sản lượng chế biến 
ước đạt 8-10 nghìn tấn cá minh thái mỗi năm.
https://www.kp.ru/daily/26674/3696847

3/5/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Nhà đầu tư Nhật Bản sẽ xây dựng nhà ga nội địa của sân bay Khabarovsk 
Công tác xây dựng nhà ga hành khách mới sẽ bắt đầu trong năm nay. Dự án sẽ có 
sự tham gia của hiệp hội các nhà đầu tư Nhật Bản do tập đoàn Sojitz Corporation 
đứng đầu. Công suất của sân bay sẽ đạt 3 triệu khách mỗi năm. Tổng giá trị đầu tư 
dự án là 4,2 tỷ RUB.
https://www.kp.ru/daily/26674/3696847

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
2/6/2017, RIA Novosti

Chính phủ Nga phê chuẩn đề án phát triển đảo Russkyi 
Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg, Bộ trưởng Alexandr Galushka 
cho biết, đã có 8 nhà đầu tư khẳng định mong muốn thực hiện các dự án với tổng 
trị giá lên tới hơn 50 tỷ RUB tại đặc khu phát triển ưu tiên, vốn sẽ được thành lập tại 
đảo Russkyi trước năm 2018.
Đề án phát triển đảo Russkyi bao gồm phát triển Đại học tổng hợp LB vùng Viễn 
Đông và xây dựng Trung tâm hợp tác quốc tế, bao gồm trung tâm hội trợ triển lãm, 
trong đó có dành cho việc tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông hàng năm. Theo 
đề án, đảo Russkyi sẽ phải trở thành nơi phát triển các dự án công nghệ cao.
https://ria.ru/economy/20170602/1495631530.html 

5/5/2017, EastRussia

Sẽ xây dựng trung tâm vận chuyển khí heli lớn nhất thế giới tại Đặc khu phát 
triển ưu tiên Nadezhdinskaya 
Thỏa thuận về việc xây dựng trung tâm vận chuyển khí heli đã được ký kết bởi Tập 
đoàn phát triển vùng Viễn Đông và Gazprom Gazenergoset heli – nhà đầu tư của 
Đặc khu phát triển ưu tiên Nadezhdinskaya. Việc thực hiện dự án sẽ cho phép bảo 
đảm xuất khẩu khí heli sang các nước Châu Á – Thái Bình  Dương.
Tổng giá trị đầu tư của dự án là 5 tỷ 153 triệu RUB. Nhà máy được xây dựng sẽ tạo 
thêm hơn 300 công ăn việc làm mới. Trung tâm dự kiến đi vào hoạt động trong năm 
2021.
https://www.eastrussia.ru/news/struktura-gazprom-gazenergoseti-planiruet-sozdat-khab-
geliya-v-tor-nadezhdtnskaya
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TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

Thông tin tham khảo:

Nhà tổ chức EEF-2017 – Quỹ “Roscongress” – nhà tổ chức các sự kiện hội nghị - triển lãm hàng 
đầu.

Quỹ “Roscongress” được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh 
tế và củng cố hình ảnh nước Nga thông qua việc tổ chức và tiến hành các sự kiện hội nghị, triển 
lãm và xã hội. Quỹ tiến hành xây dựng nội dung chương trình, tư vấn, hỗ trợ thông tin và chuyên 
gia cho các công ty, tổ chức, đồng thời nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề quan trọng của 
kinh tế Nga và toàn cầu.

Hiện nay, chương trình hàng năm của Quỹ bao gồm các sự kiện từ Montevideo đến Vladivostok, 
cho phép tập hợp các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp thế giới, các chuyên gia, đại diện truyền 
thông, chính quyền, tạo điều kiện tốt nhất để thảo luận và thúc đẩy các ý tưởng, dự án, đồng thời 
thúc đẩy hình thành doanh nghiệp xã hội và các dự án từ thiện.


